
Omlets bolsterbädd för hundar har fått en ny snygg look
FINNS NU I 15 OLIKA FÄRGER

Vilken färg väljer du?

Soffor, kuddar, sängkläder och köksstolar finns i regnbågens alla färger, så varför skulle du
inte kunna hitta en hundsäng som matchar resten av din inredning? Hundägare har i många
år varit tvungna att köpa en hundsäng i olika trista nyanser av brunt, grått och svart, men nu
blir det ändring på det! Omlets bolsterbädd är nämligen den färgklick du alltid har drömt
om!

Från körsbärsröd och mintgrön till marängvit och midnattsblå, det finns något för alla smaker
i den nya färgkollektion. Omlet gör det nu möjligt för sofistikerade hundar som labradoren
Roger att kunna koppla av på en lavendellila bolsterbädd, för den trendsättande beaglen
Carol att kunna vila huvudet på en solgul bolsterkant och för busiga valpar som Alfie att
kunna sträcka ut sig på en mockabrun madrass i memory foam, samtidigt som deras ägare
kan njuta av hur snyggt bolsterbädden smälter in i hemmet.

Den moderna designen och de valbara benen gör bolsterbädden till en snygg möbel som
matchar resten av inredningen, oavsett vilket rum din hund sover i. Och nu gör Omlet det
ännu lättare att matcha hundens säng och personlighet med din inredningsstil när de
introducerar bolsterbädden i 12 nya snygga färger!

Den nya kollektionen med moderna, starka och sofistikerade färger ger hundägare
möjligheten att välja antingen subtila nyanser som smälter in med resten av möblerna, eller
en stark accentfärg som står ut. Det finns garanterat en färg som passar både dig och din
hund perfekt!

- Vi insåg att ingen erbjuder de färger som hundägare faktiskt vill ha, så vi skapade en
kollektion med många snygga färger så att det finns något för alla smaker. Letar du efter en
körsbärsröd hundsäng för att matcha tapeten i vardagsrummet? Då har vi vad du letar efter!
Säger Johannes Paul, Head of Marketing på Omlet.

De praktiska avtagbara överdragen på bolsterbäddarna gör det lätt att hålla sängen fräsch,
hygienisk och väldoftande. Med den nya kollektionen kan hundägare också köpa extra
överdrag för att antingen kunna byta mellan olika färger, eller bara för att ha ett extra
överdrag så att hunden inte behöver vara utan sin sovplats när det andra är i tvätten.

Utforska alla de 15 färgerna av Omlets bolsterbädd som finns tillgängliga exklusivt på
Omlet.se och kostar från 613 kr.

Redaktörens anmärkning

Vi vill erbjuda dig att själv testa och skriva ett omdöme om Omlets bolsterbädd för hundar.
Om du är intresserad av att testa hundsängen, få mer information eller vill ha högupplösta
pressbilder kan du kontakta Omlet på marketing@omlet.se

https://www.omlet.se/shop/hundprodukter/memory-foam-bolsterbadd/
mailto:marketing@omlet.se


Om Omlet
Omlet är varumärket och designteamet bakom några av de mest ikoniska
husdjursprodukterna som lanserats de senaste tjugo åren.

Hönshuset Eglu anses numera vara en designklassiker och var en riktig revolution för
hobby-hönsägare när det lanserades. Omlet har transformerat husdjursmarknaden med sina
innovativa, vackra och moderna produkter som nu finns för katter, hundar, smådjur, fåglar
och såklart höns.

Sedan det numera globala företaget grundades 2004 har Omlet designat sina egna
produkter som sen säljs direkt till konsumenter i Storbritannien, Europa, USA och Australien.

Sedan den lanserades i januari 2020 har Omlets bolsterbädd förbättrat tusentals hundars
sömn (och en hel del katters också!). Kombinationen av en stoppad bolsterkant runt sängen
för att ge stöd till hundens huvud och den högpresterande madrassen i memory foam som
formar sig runt hundens kropp ser till att hundar i alla åldrar kan slappna av och sova gott.


